
 
 

 

 

 

 

 

Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-127/19-I 

11. септембар 2019. године  

Ч А Ч А К 

 
 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЧАЧКА 
                          

   Ч А Ч А К 

 

 

 

I 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О МИШЉЕЊИМА  НАДЛЕЖНИХ РАДНИХ  ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ПО ПИТАЊИМА  ИЗ ДНЕВНОГ РЕДА 

30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САЗВАНЕ ЗА 12. СЕПТЕМБАР 

  2019. ГОДИНЕ 

 

 

II 

 

 ИЗЈАШЊЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ РАДНОГ ТЕЛА 

ПО ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА  

 

  

 

 

 

СЕКРЕТАР 

                                                  Скупштине града Чачка, 

                                                                                              Мирослав Петковић 
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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-127/19-I 

10. септембар  2019. године  

Ч А Ч А К 

 

 

 

У складу са  чланом  62. став 1. Пословника о раду Скупштине града 

Чачка (“Сл. лист града Чачка” број  11/2017),  

 

- Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка  

 

 -    Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

                  средине Скупштине града Чачка 

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине 

 града Чачка 

 

- Савет за здравље Скупштине града Чачка 

 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 30. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 12. септембар 2019. године, дали своје 

мишљење, и полазећи од одредаба члана 108. Пословника о раду Скупштине 

града Чачка (“Сл. лист града  Чачка” број 11/2017),  ова  радна тела  Скупштине  

п о д н о с е  Скупштини  града Чачка  

 

 

 И З В Е Ш Т А Ј 

ПО ПИТАЊИМА ИЗ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ТРИДЕСЕТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

12. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ  

 

 

 

1. Предлог одлуке  о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном 

енергијом 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, 

на седници одржаној 9. септембра  2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о производњи, дистрибуцији и снабдевању 

топлотном енергијом, у начелу, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
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За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета.   

 

 

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године 

до 30.06.2019. године 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

10. септембра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји  

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 

30.06.2019. године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета.  

 

 

3. Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

10. септембра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји   

Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета.  

 

х х х  

 

 Савет за здравље Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. 

септембра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји   

Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић,  председник  Савета.  

 

х х х 
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4. Предлог одлуке  о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију 

далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Краљево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на 

територији града Чачка) 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, 

разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом једногласно,  

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  Одлуку  о изради 

Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 ТС 

„Краљево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка),  у тексту који 

је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник Савета.   

 

 

5. Предлог одлуке  о изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој 

Трепчи 

      

            (Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, 

разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом једногласно,  

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник Савета.   

* * * 

 

 На основу члана 175. Пословника о раду Скупштине (“Сл. лист града 

Чачка” број  11/2017)  Савет за статут, друге прописе и организацију разматрао 

је поднете амандмане на предлог акта са дневног реда седнице Скупштине и 

Скупштини града Чачка подноси 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 ПО ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА 

 

 Савет за статут друге прописе и организацију, на седници одржаној 9. 

септембра 2019. године, разматрао је  амандмане поднете на:   

 

-  Предлог одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању 

   топлотном енергијом 



Scanned by CamScanner


